
MŁODZIE ŻOWY  DOM  KULTURY  WROCŁAW - KRZYKI 
53-139 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 190 
tel. / fax. 71 798 67 43 mdk-krzyki@o2.pl 
www.mdk-krzyki.pl 
Dyrektor Małgorzata Brodzińska 

 
 

XI edycja Magnum Praemium Wratislaviae 
 

„MY WROCŁAWIANIE SAMI SWOI czyli 
NAJPIĘKNIEJSZE JEST TO CO PRZED NAMI” 

V Powiatowy Konkurs Interpretacji Wokalnej dla młodzieży 
 
Koordynator projektu Magnum Praemium Wratislaviae: 
Urząd Miejski Wrocławia 
Towarzystwo Miłośników Wrocławia 
 
Organizator V Powiatowego Konkursu Interpretacji Wokalnej dla młodzieży: 
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki 
 
Patronat honorowy: 
MIASTO WROCŁAW 
 
Mecenat 
prof. DANUTA KACZMAREK 
 
1. Celem konkursu jest: 
• promowanie Wrocławia poprzez działania artystów, którzy zapisali się dorobkiem 

wokalnym lub artystycznym (np. teksty, muzyka piosenek ) 
• propagowanie dorobku wybitnych twórców i artystów – Jana Kaczmarka i innych, 

współcześnie związanych z Wrocławiem, których twórczość i działalność ma znaczny 
wpływ na sztukę i kulturę polską 

• popularyzowanie piosenek artystycznych z treścią wzbogacającą osobowość młodych 
adeptów sztuki wokalnej 

 
2. Cele szczegółowe konkursu: 
• ożywianie aktywności muzycznej młodzieży 
• poznawanie twórczości i dorobku artystów związanych z Wrocławiem 
• propagowanie dobrych wzorców artystycznych 
• inspirowanie i odkrywanie osobowości scenicznych 
• rozwijanie zdolności wokalnych oraz wrażliwości i kultury scenicznej 
• ukazywanie wrocławskich talentów artystycznych 
• umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych i scenicznych 
• wyróżnienie najciekawszych prezentacji 
 
3. Informacje o konkursie: 
• Konkurs bierze udział w XI edycji konkursu Magnum Praemium Wratislaviae 
• Organizatorem konkursu jest MDK-Krzyki we Wrocławiu 
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
• Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 
 
 



I etap – termin do 8.03.2019 
eliminacje w placówkach macierzystych mające na celu wyłonienie trzech finalistów lub 
wytypowanie trzech najzdolniejszych kandydatów ze szkoły (laureatów konkursów 
wokalnych). 
II etap- termin: 9.04.2019 (wtorek) finał w MDK-Krzyki z udziałem uczniów zgłoszonych 
przez poszczególne szkoły i placówki. 
 
4. Zasady Konkursu: 
W przesłuchaniach mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne (do 4 osób) wykonujące 
utwór "na żywo", z towarzyszeniem chórków (chórki nie są nagradzane, otrzymują dyplom 
pamiątkowy) 
• Uczestnicy prezentują 2 piosenki: 

o jedna autorstwa Janka Kaczmarka (obowiązkowa) 
o druga – dowolnego twórcy, artysty lub zespołu wrocławskiego  
o uczestnicy konkursu mogą wystąpić z akompaniamentem własnym, korzystać       

z podkładów muzycznych w formacie CD, MD, MP3 lub śpiewać a cappella 
• organizator zapewnia fortepian cyfrowy Roland RG-1, nagłośnienie, odtwarzacz CD, 

odtwarzacz MD, MP3, scenę, mikrofony i monitory 
• wszystkim uczestnikom przysługuje próba techniczna przed występem konkursowym 
 
5. Zgłaszający zobowiązani są do przesłania na adres organizatora: 
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki, ul. Powstańców Śl. 190, 53-139 Wrocław 
lub e-mail: wnw.mdk.krzyki@gmail.com w terminie do 15.03.2019 (decyduje data 
dostarczenia): 
• wypełnionej Karty Zgłoszenia (www.mdk-krzyki.pl zakładka: konkursy) 
• tekstów wybranych piosenek 
• podkładów muzycznych (tylko uczestnicy występujący z podkładami) 
Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy nie mogą zmieniać repertuaru 
Informacje o godzinach przesłuchań będą dostępne na stronie internetowej MDK-Krzyki: 
www.mdk-krzyki.pl w zakładce konkursy oraz pod numerami: 71/725 95 63 i 71/798 67 43 
 
6. Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe przesłanie Karty Zgłoszenia, tekstów 
piosenek i podkładów muzycznych 
 
7. Udział  w  konkursie  jest  równoznaczny  z  wyrażeniem  zgody  przez  rodzica/opiekuna  
prawnego lub uczestnika pełnoletniego  na  przetwarzanie  danych osobowych,  zawartych  w  
Karcie  Zgłoszenia  (imię i nazwisko,  nazwa i adres szkoły, opiekun lub osoba do kontaktu, tel., 
e-mail, grupa) dla potrzeb konkursu oraz publikację imienia i nazwiska osoby startującej w 
konkursie na stronie internetowej na potrzeby konkursu (uprzejmie informujemy, że w dniu 25 
maja 2018r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE-zwanego dalej „RODO”, które nakładają obowiązek zwiększenia poziomu 
ochrony przetwarzanych danych osobowych w stosunku do obowiązujących do tego dnia 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 
922 z późn. zm.). 
 

8. Punktacja zgodna z zasadą MPW 
 
9. Nagrody: 

• Jury oceni i nagrodzi wykonawców 
 

koordynator artystyczny: Beata Bischof-Tomanek 
koordynator organizacyjny: Katarzyna Bugajska, e-mail: wnw.mdk.krzyki@gmail.com, 71/725 95 63 


